
INTRODUCCIÓ. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 
Durant els darrers decennis, una gran part de la població mundial ha tendit a concentrar-
se en aglomeracions urbanes, de manera que, a la major part del planeta, s’ha passat 
d’un espai rural a un espai urbà. Avui en dia aquesta tendència persisteix i, cada cop 
més, estan apareixent grans ciutats, amb poblacions de milions, o fins i tot desenes de 
milions d’habitants, dins les quals es produeixen també milions de desplaçaments diaris. 
Degut a l’existència d’aquest gran nombre de desplaçaments, que es duen a terme en un 
espai molt limitat (com pot ser la ciutat i el seu entorn metropolità), és de vital 
importància una gestió òptima dels mitjans de transport públic, i una correcta assignació 
dels recursos disponibles per aconseguir que tots els habitants de la ciutat i les rodalies 
puguin disposar de transport col·lectiu de qualitat. Amb tot això, també és important 
procurar que els ciutadans utilitzin aquests sistemes de transport, en detriment de 
l’automòbil, de manera que s’aconsegueixi una mobilitat sostenible. 
En aquest context, es podria dir que el metro és un mitjà de transport necessari en tota 
ciutat que tingui una població important. Aquest sistema de transport ofereix un servei 
indispensable per a molta gent, i pot solucionar gran part dels problemes de mobilitat en 
una aglomeració urbana. D’altra banda, és una infrastructura que requereix una inversió 
molt important, i per aquest motiu és bo conèixer amb precisió a quines zones és més 
necessària la implantació de noves estacions de metro, i a quina fracció de la població 
proporcionarien servei si aquestes s’hi construïssin. 
La present tesina pretén estudiar, amb la major precisió possible, quina és la cobertura 
d’una estació de metro, és a dir, quina extensió de territori i a quin nombre de persones 
pot servir. Per a fer això intentarem modelitzar la zona coberta o àrea servida per una 
estació de metro, basant-nos en l’estimació de la distància que els usuaris que hi 
accedeixen a peu estan disposats a caminar. Haurem de veure, sobre tot, si aquesta 
distància pot variar i, si es dóna el cas, en funció de quins paràmetres pot fer-ho. 
Els objectius d’aquesta tesina eren, inicialment, molt ambiciosos i consistien en els 
punts següents: 

- Anàlisi bibliogràfic de l’accessibilitat i la captació de viatgers al transport públic 
en general. 

- Estudi de treballs anteriors sobre l’accessibilitat a estacions i la distribució 
modal a l’àrea de Barcelona. 

- Estudi de l’arribada a estacions de metro seleccionades a Barcelona. Possible 
influència del pendent dels carrers. Modelització de l’àrea servida. 

- Estudi de les zones de transport a l’àrea urbana continuada del Barcelonès, 
servida per metro, FGC i RENFE . Percentatge de la població servida. 

- Anàlisi de la distribució modal (especialment metro/tren vs cotxe) per parelles 
de zones de transport a l’àrea definida, utilitzant principalment les dades de la 
EMO’96. 

Aquests objectius eren, com diem, molt ambiciosos, perquè suposaven, en primer lloc, 
definir un model integral de la captació de viatgers al metro. Un cop definit aquest 
model, calia aplicar-lo a tota la xarxa de metro i ferrocarrils de l’àrea del Barcelonès, 
traçant les àrees servides de totes les estacions. Això hauria servit per a, tot seguit, 
calcular la fracció de la població servida en cada zona de transport i, per últim, 
relacionar la fracció de la població servida pel metro amb les dades de distribució modal 
de la EMO’96. 
Al llarg de l’elaboració d’aquest estudi hem anat veient com el primer d’aquests 
objectius, que consistia en la modelització de l’arribada dels viatgers al metro, ja 
suposava un treball força prolix, i que les conclusions que se’n treien eren prou 



interessants com per a justificar una tesina. Per aquests motius, vam decidir reduir els 
objectius als que presentem a continuació: 

- Anàlisi bibliogràfic i estudi de treballs anteriors sobre l’accessibilitat i la 
captació de viatgers al transport públic, i l’estimació del territori servit. 

- Estudi de l’arribada a estacions de metro seleccionades a Barcelona. Possible 
influència del pendent dels carrers. Modelització de l’àrea servida. 

- Aplicació del model obtingut a la línia 3 del metro de Barcelona. 
- Influència de la captació de viatgers al metro en la distribució modal. Petita 

comprovació, utilitzant les dades de la EMO’96. 
D’aquesta manera, la tesina s’ha estructurat en quatre capítols. Al primer d’ells exposem 
i comentem la informació més important sobre l’estimació d’àrees servides, obtinguda a 
la recerca bibliogràfica. Al segon, desenvolupem tot un model per al traçat de l’àrea 
servida d’una estació de metro, i el contrastem amb dades obtingudes a partir 
d’enquestes que hem realitzat als usuaris. Al tercer, apliquem el model definit a la línia 
3 del metro de Barcelona. Per acabar, en un breu capítol final, proposem que, si el 
model que hem definit es compleix a la realitat, pot afectar a la distribució modal, i fem 
una petita comprovació amb algunes dades de la EMO’96. 
Hem de destacar que, tot i que han estat simplificats, aquests objectius han continuat 
sent ambiciosos, sobre tot perquè els mitjans de què hem disposat no ens han permès 
obtenir un model absolutament fiable, ni comprovar-lo amb una mostra molt abundant 
de dades. Per això hem de tenir en compte que, tot i que els resultats que hem obtingut 
són engrescadors, no s’ha de deixar de sotmetre’ls a judici, degut a que s’han obtingut 
amb pocs mitjans, i a partir d’un banc de dades que no és escàs però sí modest. Això fa 
que la utilitat de tot el que s’exposa i es desenvolupa al treball no sigui més que donar 
un primer pas per a possibles estudis posteriors, que analitzin el fenomen que hem 
tractat d’una manera més detallada i amb més recursos. 
  
 


